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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N84 Kallesmærsk
Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage
Forslag til Natura 2000-plan for N84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård
Klitplantage har været i offentlig høring fra den 19. december 2014 til den 10. april 2015.
Indkomne høringssvar ses på:
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
Alle forslag til Natura 2000-planer er annonceret offentligt på Naturstyrelsens hjemmeside og
desuden sendt i høring hos relevante myndigheder, jf. miljømålsloven § 43. Den offentlige høring
er endvidere annonceret i en række landsdækkende og regionale aviser. Lodsejere med væsentlige
interesser, der vil kunne berøres af et eller flere elementer i planlægningen for et Natura 2000område, er individuelt blevet orienteret om høringen over forslag til Natura 2000-planer.
Naturstyrelsen har modtaget i alt ca. 760 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer
og mere generelle høringssvar vedrørende naturplanlægningen. De generelle høringssvar er
sammenfattet i et samlet høringsnotat – se
www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021.
Til denne Natura 2000-plan er der modtaget i alt 2 høringssvar.
Svarene har berørt følgende emner:
1) Målsætninger - fugle
2) Udpegningsgrundlag – arter/naturtyper
3) Trusler
4) Ambitionsniveau
Flere emner er uddybende behandlet i særskilt høringsnotat om generelle emner :
www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte punkter.
Naturstyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv.
Det bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Liste over høringssvar med IDnummer vedlægges som bilag 1. Høringssvarene kan i sin helhed læses på
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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Bemærkninger til planforslaget
1. Målsætninger - fugle
DOF Sydvestjylland (DOF) bemærker, at det ikke er klart, på hvilken baggrund måltallene for nogle
af de trækkende arter er fremkommet. På baggrund af de i basisanalysen anførte tal for
bestandene af sangsvane og kortnæbbet gås finder DOF Sydvestjylland, at måltallene for
sangsvane på 220 og for kortnæbbet gås på 14.000 fugle ikke er udtryk for områdets potentiale.
Aage V. Jensens Fonde (AVJ) angiver, at der efter gennemførelsen af filsøprojektet ikke er
forudsætninger for de samme mængder rastende kortnæbbet gæs i området.
Naturstyrelsen har på nuværende tidspunkt tilstrækkelig vidensgrundlag til at fastsætte et måltal
for 8 trækfugle, bl.a. sangsvane og kortnæbbet gås. Målfastsættelsen er i Natura 2000-planerne
foretaget ved en gennemsnitsberegning af de årlige maksimums forekomster i den bedste 6-årige
periode siden fuglebeskyttelsesdirektivets tiltrædelse.
Metoderne til fastsættelse af målsætninger for yngle- og trækfuglenes levesteder kan ses nærmere
beskrevet i dette notat på Naturstyrelsens hjemmeside
http://naturstyrelsen.dk/media/131252/faktuelle-faq-forslag-til-natura-2000-planer-2016-21.pdf
I fastsættelsen af måltal er der ikke taget højde for effekten af Filsøprojektet. Måltallene angivet
for trækkende sangsvaner og kortnæbbet gæs er beregnet ud fra data indhentet før
naturgenopretningen af Filsø. Måltallene vil derfor ikke være retvisende i forhold til de faktisk
forhold, og de fjernes derfor fra områdets målsætninger.
DOF mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at måltal generelt er afløst af målsætninger om
tilstanden af de kortlagte levesteder. DOF mener således, at der reelt kun stilles krav til allerede
kortlagte levesteder.
For 16 af de mest truede ynglefugle er der udviklet et tilstandsvurderingssystem for arternes
levesteder. Denne tilstandsvurdering anvendes i Natura 2000-planerne til sikring og forbedring af
disse arter levesteder. Der vil i de kommende år blive kortlagt flere levesteder for de 16 arter,
ligesom Naturstyrelsen forventer, at der udvikles yderligere tilstandssystemer for andre ynglefugle.
Målsætningen for alle udpegede naturtyper og arter er i henhold til habitat- og
fuglebeskyttelsesdirektivet opnåelse af gunstig bevaringsstatus. Det gælder uanset om der findes
Natura 2000-planer eller ej. Forpligtelsen er ikke betinget af nationale tilstandsvurderingssystemer
eller et særligt vidensniveau opnået gennem detaljeret kortlægning og planlægning.
Der er desuden anført en generel retningslinje, der foreskriver, at der arbejdes for at sikre egnede
levesteder til områdets arter.
Dermed er der lagt op til, at der også kan gennemføres en indsats udenfor de kortlagte områder.
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2. Udpegningsgrundlag – arter/naturtyper
AVJ anfører, at der er behov for tilpasning af udpegningsgrundlaget. AVJ anfører, at der f.eks. er
mange vandfugle, som yngler og raster i området bl.a. 100 klydepar i 2014.
Den gennemførte høring alene vedrørte forslag til Natura 2000-planer. Ændringer i
udpegningsgrundlag er sket og vil fremover ske i selvstændige processer med tilhørende offentlige
høringsprocesser, typisk ca. hvert 6. år og på grundlag af opdateret viden fra den nationale
overvågning. Udpegningsgrundlaget er senest opdateret d.31/12 – 2012.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
3. Datagrundlag – trusler
AVJ påpeger, at flyvning med droner er et stigende problem for det forstyrrelsesfølsomme dyreliv.
Samtidig er det bilag som skal beskytte særligt følsomme naturområder ikke blevet revideret siden
1982. Bilaget omfatter desuden langt fra alle natura 2000 områder.
Natura 2000-planerne 2010-15 havde stort fokus på forstyrrelser. I planperioden 2016-21 er der
særligt fokus på at færdiggøre en stor indsats for at sikre hydrologien i de terrestriske naturtyper
og på de snævre naturforvaltningsmæssige tiltag, dvs. naturpleje, tilgroning, randpåvirkninger fra
dyrkede arealer, invasive arter og sikring af levesteder for ynglefugle.
Naturstyrelsen vil fortsat have fokus på at vurdere såvel effekten af gennemførte indsats som nye
trusler (f.eks droner).
4. Ambitionsniveau
DOF anfører, at den beskrevne indsats ikke er tilstrækkelig konkret. DOF-SV’s bekymring er, at
økonomisk pressede kommuner vil benytte manglende konkrete retningslinjer til ikke at gøre en
egentlig indsats.
Miljømålsloven fastlægger en opgavefordeling mellem stat og kommuner, der giver staten det
overordnede ansvar for gennemførsel af direktivforpligtelserne og overlader den konkrete
gennemførsel heraf til de respektive myndigheder, det vil sige primært kommunerne. Natura
2000-planen fastsætter målsætningerne for Natura 2000-området og giver retningslinjer for den
indsats, som skal gennemføres i 2. planperiode. Det er herefter kommunens opgave i handleplanen
at opgøre behovet for indsats og gennemføre planen i dialog med interessenterne. Den lokale
forankring understøtter, at der gøres brug af lokal indsigt i, hvilke tiltag som vil være mest
hensigtsmæssige i den kommende periode for at sikre de nævnte arters levesteder, og kendskab
til de lokale ejendomsforhold. Det forhold, at retningslinjerne er blevet mere generelle, betyder
ikke, at de er mindre bindende.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
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Justering af forslag til Natura 2000-plan for N84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø,
Filsø og Kærgård Klitplantage

Måltallene angivet for trækkende grågæs, sangsvaner og kortnæbbet gæs er beregnet ud fra data
indhentet før naturgenopretningen af Filsø. Måltallene vil derfor ikke være retvisende i forhold til de
faktisk forhold, og de fjernes derfor fra områdets målsætninger. Følgende formulering fjernes fra
målsætningerne:
”således at der findes tilstrækkelige egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne, så området
kan huse en tilbagevendende rastebestand på 220 sangsvaner, 6700 grågæs og 14000 kortnæbbet
gæs”.
Der er endvidere foretaget justering af teksten i afsnit 1. Natura 2000-planlægning og afsnit 4.
Indsatsprogram - med henblik på at præcisere videreførelse og konsolidering af indsatsen fra 1.
planperiode i lyset af, at indsatsen fra den første generation planer har haft en kortere periode til
gennemførelse end forudsat.
Ingen af ændringerne i forhold til planforslaget giver anledning til fornyet høring over
planforslaget, jf. miljømålslovens § 45.
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Bilag 1: Indkomne høringssvar til Natura 2000-planforslaget N84 Kallesmærsk Hede,
Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage



20150417125421500 – Aage V. Jensens Fonde
20150415100120200 – DOF Sydvestjylland

Side 5/5

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø

Tel +45 72 54 30 00
Fax +45 39 27 98 99

nst@nst.dk
www.naturstyrelsen.dk

